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ای رهبری اخالقی در رابطه آوای سازمانی و اشتیاق شغلی  نقش واسطه 

 معلمان شهرستان نمین
 

 2، فردین فروغی سوها 1زاهد عادل بابالن 
 

 1400 شهریور ماه20تاریخ پذیرش:               1400 تیر 15تاریخ دریافت: 

 

 

 چکیده 
و  شااو  کارشااا که نساا ت به  افرادی .  نیاا دارند  عالقمندبا انرژی و  مندا به کاری امروا  هایسااااما 

شااوند و میکارشااا   جذ به طور کامل  مندا  عالقمندکلی، کار ع ارتبه  .  دارندباالی  احساااخ بو 
 هم ساگیی -پژوهش حاضار اا نو  تویای یدهند. انجام می ناسا یم  شالل  را بهکاریشاا     هایفعالیت

آوای ی در راب هره ری ابالقی  ای  باشاد، که با هد  بررسای ن ش واسا همی)مدل معادالت ساابگاری  
جامعه آماری پژوهش حاضار را   یاورت ررفگه اسات.اشاگیا  شایلی معلما  شاهرساگا  نمی   و سااامانی  

ول موررا  بر اسااخ جدن ر تشالیل داده که  381معلما  دوره ابگدایی شاالل در شاهرساگا  نمی  به تعداد  
انگخاا  ای ای و ط  اهریری بوشاااهباا روش نموناهن ر مرد     85ن ر ا  و  96ن ر )  181ای باه حج   نموناه
ره ری ابالقی کالشاو  و هملارا    ،های اساگاندارداطالعات مورد نیاا با اساگ اده اا پرساشانامه.  شادند

  جمع 2011ی اهیر و اردوقا  )و آوای سااامان  2004اشاگیا  شایلی معلما  سااالنوا و شاوفلی ) ، 2011)
نگایج   انجام ررفگه اسات. lisrel8 و Spss21های  نرم افزار  با اساگ اده ااها  تجزیه و تحلیل داده  آوری شاد.

به ترتیب با ضااریب بگای   ابالقیره ری و   آوای ساااامانی  ،اشااگیا  شاایلی مگییرحاکی اا آ  اساات که 
 نشااا  یافگه ای اند. دریااد اا واریانا ای  مگییر را ت یی  نموده  0.41،  0.79و   0.53اسااگاندارد برابر با  

که  شاودمی تشادید  ابالقیره ری  مگییر توسا اشاگیا  شایلی  و آوای سااامانی مگییر دو  بی  راب ه دهدمی
 ضعیف راب ه  ای  ط یعگا شود ضعیف  ابالقیره ری  ارر و ترقوی اثر ای  یابد افزایش  ابالقیره ری  ارر

 .شد بواهد
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 مقدمه -1
 شارفتیعامل پ  یترساااما  آمواش و پرورش اسات. مه   ،یها در هر کشاورساااما    یتراا مه   یلی

کاه باه عنوا    یمعلماان؛  بااشااادیو اثربخش م  زهیجاامعاه وجود معلماا  باا انی  کیا  تیاو ترب   ینظاام تعل
 یاثربخشا  هیو روح  زهیاا انی  ییتوانند با داشاگ  سا ب باالیم  یریادری-یاددهی ندیعنصار فرا  یتریایال

تری  عامل در انجیره اهمیت نیروی انسااانی به عنوا  مه  .ندینما  یکشااور را ت اام کی  ینظام آمواشاا
های چشامییری هایی که موف یتها اسات که به اث ات رسایده اسات و ساااما عملیاتی هر ساااما ، مدت

 . باه ع اارتی اسااااخ 1390اناد )مهرابیاا  و هملاارا ، اناد، باه ای  موضاااو  بیشاااگر مگمرکز بودهداشاااگاه
ای که تح ق اهدا  در هر را باید در منابع انسانی جست و جو کرد، بیونه  های کارایی و اثر بخشیحرکت
 داریپد . 1987، 1های انساانی ماهر، شاایساگه و وفادار به ساااما  بساگیی دارد )پروکوپنلوای به نیروامینه

،  باشاد یشاود مینیر بوانده ممث ت  یجهت با م رح شاد  آنهه روانشاناساه  ی  شایلیاشاد  م هوم اشاگ
 جیرساد با نگایبه نظر م  یرید یکند و اا ساویمث ت اا ساالمت کارکنا  اراهه م ی یساو تعر کیرا که اا چ

کارکنا ، اا  یشاایل ا یاشااگ  راب ه داشااگه باشااد.  یجو ساااامان  رینظ  یمانساااا تیدر موف  لیمث ت دب
 یاچندرانه فیاا آ ، تعار یبردارمگنو  بهره  یهاراه لیبوده و به دل یحواه منابع انساان  دیجد  یها یپارادا

ارت اط  یکارکنا  در برقرار یفریات برا جادیرا حایال ا ا ی  اشاگ2004)  2را داراسات. تراخ و هملارانش
اساات که کارکنا  اا نظر   یاهقو عال  ا یم دار اشااگ  یشاایل ا یدانند. اشااگیبود م  را یهملارا  و مد اب
راب ه   کیافراد با اساگعداد،  یشایل ا ی  اشاگ2006)  3 ونزیکارکنا  به ساااما  بود دارند. به نظر ر تیهو

 یهاتالش یروو هملارانش داشاگه و بر   ریاسات که کارمند با شایل، ساااما ، مد  یو هوشا یاحسااسا
 است.  ررذاریم اعف او در کارش تأث

هاا در جهات برآورد  باه طور حگ  رساااالات ساااااماا  یامرواتر شاااد  روا افزو  جوامع دهیاهیباا پ       
 ی ایما دن یایتوا  ادعا نمود دنیامروا م یایشااود. در دنیتر متیتر و با اهمانگظارات افراد جامعه حساااخ

اا  یلیتوا  مشاالالت افراد جامعه را مرت ع نمود.  یها متشاالل  یتر شااد  اساااامانهاساات و با فعال
در جامعه  یابال  اجگماع  تیبشار، رعا  یتلامل  ریو نماد حرکت ساال  در مسا  شارفتیپ یایال  یهاشاابصاه

ن ش پر    یکاه دارد ا  یاژهیو  یااهیجاا  لیاماا ه  نظاام آمواش و پرورش باه دل  یاسااات. در جاامعاه اساااالم
و  یافلار عموم یمهندساکه   یانساان  یرویراساگا معلما  به عنوا  ن  یرذارتر اسات. در ا ریتر و تأثرنگ
در  قیابال یدهایو ن ا دهایبا یاجرا  یجامعه در دساگا  آنها اسات؛ برا یو علم  یانداا رشاد فرهنیچشا 

رساااد که لذا به نظر می   .1393رنژاد،یفراا  و ام ،یدارند )آذرم  یرید  یفراتر اا قشااارها  یا هیجامعه، وظ
برای ساااما  ضاروری اسات که جهت ادامه حیات بود، ره ری ابالقی را به کار بساگه و بساگر مناساب 

هاای  هاا و نظرات توسااا  کاارکناا  را فراه  ساااااد. اا آنجاایی کاه معل  باا موقعیاتبرای ابراا ع اایاد، ایاده
ود و هد  لایی آمواش و پرورش رشاد و شارو میهای رونارونی روبهها و شاایساگییآمواشای، اساگعداد

های آنها ها، نظرات و پیشانهادها، اندیشاهرساد توجه به ایدهشالوفایی همه جان ه فراریرا  اسات؛ به نظر می
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ریزی آمواشاای و درساای دهند در فرآیند برنامهتواند موثر واقع شااده و اا اطالعاتی که آنا  اراهه میمی
ها بصاورت شانابگی در داند، چرا که آراهیها نسا ت به بود چیزی نمیا اساگ اده کرد. راهی اوقات سااام

شود تصمی  افراد است؛ م نی تری  مساهلی که در ای  امینه م رح میابگیار افراد قرار دارد. و یلی اا مه 
ا مواقع ها و مدیرا  قرار دهند یا نه. در بساایاری ابر اینله آیا دانش و اطالعات بود را در ابگیار سااااما 

ها، اطالعاتی در امینه مشاالالت و مساااهل ساااامانی دارند، اما ممل  اساات  بسااگر کارکنا  در سااااما 
ها وجود نداشگه و یا اینله بود کارکنا  تمایل به ابراا نظر نداشگه باشند  ها و اندیشهمناسب برای بیا  ایده

    .1393که در ای  یورت سلوت ساامانی رخ می دهد )اار  مگی ، 
ها بسایار ها، اطالعات و نظرات کارکنا  برای ساااما ها، اندیشاهدر عصار حاضار روش سانرد  به ایده       

تواند اا یک طر  بعنوا  راه ردی برای حل مساااهل و ها و نظرات میاهمیت دارد، چرا که بیا  ای  ایده
ای آنا  باشااد تا اا ای  طریق ههای سااااما  باشااد و اا طرفی دییر نماینیر عالیق و بواسااگهپیهیدری

دال ،  برای مدیریت پیامی را ارساال کنند تا شارای  را برای اثربخشای هر چه بیشاگر آنا  فراه  ساااند )و 
تواند عوامل فردی، ساااامانی و اجگماعی را تحت پوشااش قرار دهد،  . آوای ساااامانی می1998 ،1لینی 

بنابرای  شاناساایی موانع بروا آوای سااامانی و تالش برای رفع آنها اهمیت بسازایی دارد تا اا ای  طریق 
ساو   بگوا  پدیده سالوت در ساااما  را شالسات و ساااما  را بساوی نوآوری و بالقیت و حل مشالالت  

 . ره ری، آوای سااااامانی را به دو دلیل تحت تاثیر قرار 1391داد )افخمی اردکانی، و بلیلی یااادر آباد،  
نظر در مورد مسااهل سااامانی به فردی نیاا ها و اظهاردهد؛ دلیل نخسات اینله کارکنا  برای بیا  ایدهمی

و یا کل بربوردار باشاد و بساگر الام دارند که بگواند اا قدرت الام برای درک ساااما  بعنوا  یک سایساگ  
ها تل ی ها را فراه  آورد. به همی  علت ره را  بود پایه و اساسی برای سااما برای کاربردی کرد  ایده

تواند منجر به شوند. دلیل دوم اینله ره را  اا توانایی تشویق و تن یه بربوردار هسگند. و ای  مول ه میمی
شاود ره را  ای شاود که بود سا ب میهای حرفهیا  شایلی، ارت ا  و فعالیتپردابت دساگمزد بیشاگر، اشاگ

ها، نظرات و پیشانهادات شانابگه شاوند. بنابرای  امانی که ره را  با بعنوا  من ع برجساگه در ت ادل اندیشاه
بهره  های مخگلف سااامانیپردااند و اا نظرات آنا  در فرآینداشاگیا  به بح  و ر گیو با کارکنا  بود می

هایی در ره را  انییزانند. اما با ن ود چنی  بصاالتبرند، به نوعی ایردسااگا  را برای اظهار نظر برمیمی
ها و نظرات بود، پرهیز بواهند کرد. با ای  توییف مح  ا  ساامانی سااما ، احگماال کارکنا  اا بیا  ایده

افگد )دیگرت و آوای ساااامانی ات ا  میهمواره به دن ال م العه آ  هسااگند که تحت چه شاارای ی بروا  
ها امرواه نیاا به کارکنانی با انرژی و مشاگا  دارند کساانی که نسا ت به شایلشاا  ساااما  . 2007باریا،  

و   شاوندشایلشاا  می اشاگیا  و عالقه ایادی دارند. به طور کلی کارکنا  مشاگا  به طور کامل مجذو 
شاا  که در حرفه ی . کساان2010 لیگر، )باکر،  رساانندانجام میشاا  را به طرا م لوبی به  تلالیف شایلی

،  ی  گییشا  امدیپ  یرید ا یرا دارند. به ب  یکاف  تیعام اا حرفه بود رضاا  وربه ط ندینمایرا تجربه م  ی گییشا
شاا  حرفه یبر رو  ایرردد که آنا  عمیعمل سا ب م  یا  .باشادیدر کارمندا  م تیو رضاا ییلذت،کامروا

با    .1396) قدم پور و هملارا ، الام را دارا باشاند و حرفه و شایل را در تمرکز بودشاا  قرار دهندتوجه  
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مح ق در ای  توجه به ن ش پررنگ آوای سااامانی در ایجاد اشاگیا  شایلی و تاثیر سا ک ره ری بر آ ،  
 گیا  شاایلیبا اشاا  آوای ساااامانی  یدر راب هره ری ابالقی  ای  پژوهش به دن ال بررساای ن ش واساا ه

مح ق در نظر دارد با توجه به مدل م هومی تح یق به سوال اساسی ایر  باشد.شهرسگا  نمی  می  معلما 
 پاسخ دهد:

 
 
 
 
 

 :  مدل م هومی1شلل 
 

 تاثیر دارد؟چه  شهرسگا  نمی  معلما اشگیا  شیلی بر ره ری ابالقی اا طریق آوای ساامانی 

 

 پیشینه پژوهشی-2
  در پژوهشای به م العه تاثیر جو ابالقی بر ابعاد اشاگیا  شایلی کارمندا  1393پور و هملارا  )موم    

به ع ارتی افراد در . دار بر ابعاد درریری شایلی داردها راب ه على مث ت و معنیط ق یافگه.  پردابگه اسات
  .1393موم  پور و هملارا ، ) جو ابالقی باال دارای درریری شیلی باالیی بواهند بودهایی با سااما 
  به پیش بینی آوای سااامانی اا طریق جو ابالقی و سارمایه روانشانابگی پردابگه 1396دربشاا  )     

ث ت اسات که نگایج حاکی اا آ  اسات که بی  جو ابالقی، آوای سااامانی و سارمایه روا  شانابگی رواب  م
ای سارمایه روا  شانابگی و معناداری وجود دارد. و جو ابالقی ه  به طور مساگ ی  و ه  با ن ش واسا ه

 بر آوای ساامانی تاثیررذار است.
و ره ری معنوی با    وجدانی بود ،  جو ابالقی سااما در پژوهشی با عنوا  راب ه     1396)  بهزادی      

مگییرهای جو ابالقی و ره ری ابالقی با ف یلت ساامانی   ا میکه رسیدند  ف یلت ساامانی به ای  نگایج 
که به ترتیب ره ری معنوی،    کرد  مشخص نگایج حایل اا تحلیل رررسیو   .  هم سگیی مث ت معناداری دارد

شخصیگی وجدانی بود  در ت یی  واریانا ف یلت ساامانی بیشگری  ن ش را ای ا    بصوییاتجو ابالقی و  
  . 1396)بهزادی، می کنند
  در پژوهشی به راب ه بی  جو ابالقی و اعگماد ساامانی با ن ش میانجی  2015آورام و هملارا  )      

های ن ر اا کارمندا  نظام سالمت بودند. یافگه  147اند. شرکت کنندرا  در پژوهش  رضایت شیلی انجام داده
راب ه مث ت وجود اعگماد ساامانی  و  ابالقی  میا  جو  داد که  نشا   دارد و رضایت شیلی یک    پژوهش 

  . 2016باشد )آورام و هملارا ،واس ه جزیی در ارت اط میا  جو ابالقی و اعگماد ساامانی می 

آوای 
 ساامانی

رهبری 

 اخالقی

اشتیاق 

 شغلی
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 روش تحقیق -3
هم ساگیی )مدل معادالت ساابگاری  و اا منظر هد   -تح یق حاضار اا نظر ماهیت محگوایی تویای ی

جامعه آماری پژوهش حاضار را معلما  دوره ابگدایی شاالل در شاهرساگا  نمی  به تعداد کاربردی اسات.  
ریری به کار ررفگه شاده، روش روش نمونهدهند. تشالیل می 1399-1400ن ر در ساال تحصایلی  381

ریری با توجه به ناهمیو  بود  جامعه آماری اا روش نمونهای بوده و  ای چند مرحلهنمونه ریری بوشااه
ی آماری پیش ر گه، بر اسااخ جدول موررا  نمونه ای به ای نیز اساگ اده رردید که اا میا  جامعهط  ه
ن ر مرد  انگخا  شادند. اطالعات الام برای پاساخ به ساوال پژوهشای اا  85ن ر ا  و 96ن ر ) 181حج  

گ ی جمع آوری می شاود که مشاخصاات پرساشانامه های بلار برده شاده به شارح  طریق پرساشانامه های ک
 ذیل می باشد:

 الف( آوای سازمانی
  اساگ اده شاد که ساه مول ه آوای م یع 2011برای شانجش آوای سااامانی اا پرساشانامه اهیر و اردوقا  ) 

  را در بر 15-11  و آوای نو  دوساااگااناه )رویاه هاای  10-6 ، آوای تادافعی )رویاه هاای  5-1)رویاه هاای
تشاالیل شااده   رویه 15شااود و در مجمو  آوای کارکنا  اا  ریرد که هر کدام پنج رویه را شااامل میمی

  5  تا کامال مواف   )1ای لیلرت کامال مخال   )رزیناه 5اسااات. نمره رذاری پرساااشاااناامه در م یااخ 
های باشاد. روایی پرساشانامه توسا  مگخصاصای  به اث ات رسایده و ضاریب آل ای کرون اخ در ایر م یاخمی

 باشد.می /.92و ضریب آل ای کل ./82.، /91.، /87آ  به ترتیب 

 مه رهبری اخالقیب( پرسشنا
  تهیه 2011ی ره ری ابالقی که توس  کالشو  و هملارا  )برای سنجش ره ری ابالقی اا پرسشنامه 

 ، تسااهی  قدرت 4-1های های یااداقت )رویهرویه اساات. و مول ه  23شااده، اسااگ اده شااد که شااامل 
بر    را در23اااا  17های   و انصا  )رویه16اااا11های   ، رهنمودهای ابالقی  )رویه10- 5های )رویه
ای روی پیوساگار کامال مخالف تا کامال موافق طراحی شاد ریرد. پرساشانامه با م یاخ لیلرت پنج رزینهمی

نظر   2ت ااوت، نمره  بی  3نظر موافق، نمره    4نشاااا  دهناده نظر کاامال موافق، نمره    5کاه در آ  نمره  
ایر پایایی   ات رسایده وروایی پرساشانامه توسا  مگخصاصای  به اث  نظر کامال مخالف اسات. 1مخالف، نمره 

 /. 94و ضاااریاب  آل اای کال  84/0، ./86.، /80.، /90ضاااریاب آل اای کرون ااخ باه ترتیاب   آ  باا  هاایم یااخ
 باشد.می

 پ( پرسشنامه اشتیاق شغلی 
  اساگ اده شاد. ای  پرساشانامه با 2004برای سانجش اشاگیا  شایلی معلما  اا پرساشانامه سااالنوا و شاوفلی )

های  ، نیرومندی )رویه1-6های رویه به بررسای اشاگیا  شایلی معلما  در قالب ساه مول ه جذ  )رویه 17
ای لیلرت رزینه 5  رذاری پرسااشاانامه در م یاخپردااد. نمره  می13-17های   و وقف بود )رویه12-7

باشاد. روایی پرساشانامه توسا  مگخصاصای  به اث ات رسایده و   می5  تا کامال مواف   )1کامال مخال   )
  ضاااریاب پاایاایی ای  1389/ باه دسااات آماد. بساااروی )93پاایاایی آ  در ای  پژوهش باا آل اای کرون ااخ 
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ی ایایی ای  پرساشانامه به وسایلهرزارش کرده اسات. همهنی  پ 93/0پرساشانامه را به روش آل ای کرون اخ 
 باشد.نیز رزارش شده است که نشا  دهنده پایایی م لو  پرسشنامه می 92/0 ، 2007مونو و هملارا  )

 

 یافته های تحقیق-4

 آمار توصیفی-4-1
 85دریاد  اا پاساخیویا  ا  و 53ن ر )96نگایج توایع فراوانی جنسایت و مدرک تحصایلی نشاا  داد که  

  63/6ن ر )12دریاااد  دارای مادرک دینل ،  21/2ن ر )  4دریاااد  مرد بوده کاه اا بی  ای  تعاداد 47ن ر )
دریاد   62/27ن ر )50دریاد  دارای مدرک لیساانا،    43/62ن ر )113دریاد  دارای مدرک فو  دینل ، 

همهنی  وضاعیت اشاگیال    .کگری بودنددریاد  دارای مدرک د  10/1ن ر ) 2دارای مدرک فو  لیساانا و 

ن ر   15دریاد  قراردادی،  31/3ن ر ) 6دریاد  بصاورت رسامی،   79ن ر ) 143پاساخیویا  نشاا  داد که 
دریاد  ساایر ) پیمانی، آامایشای و...  بودند. بیشاگری  سااب ه    4/9ن ر ) 17دریاد  حق الگدریا و  29/8)

ساال، سااب ه بدمت  30الی   20افرادی اسات که بی   دریاد  مگعلق به  14/54ن ر ) 98بدمت با فراوانی  
 داشگند.

 

 بررسی نرمال بودن داده ها -  1-1-4
در ای  قسامت ابگدا به بررسای نرمال بود  مگییر های می پرداای  که فرآ آامو  یا ر ع ارت اسات اا 

(H0( نرماال بود  توایع مگییرهاا فرآ م اابال ع اارت اسااات اا : H1   مگییرهاای مورد  : عادم نرماال بود
 %95فرآ یا ر را رد کرده و با اطمینا    0.05بررسای. در یاورتی که سا ب معنی داری آامو  کمگر اا  

باشاد   0.05می توا  ر ت توایع داده ها نرمال نیسات. در یاورتی که سا ب معنی داری آامو  بیشاگر اا 
ایج حاکی اا عدم نرمال بود     نگ3فرآ یا ر را می پذیری  و توایع داده ها نرمال اسات. که در جدول )

  مگییر های مورد بررسی است.
 اسمیرنو  جهت تعیی  نرمال بود  توایع مگییرهای تح یق  -نگایج آامو  کولمیرو 

 ره ری ابالقی اشگیا  شیلی  آوای ساامانی مگییر

 51/64 62/50 21/29 میانیی 

 44/8 24/3 07/9 انحرا  معیار

  -کولموررو  zم دار 
 اسمیرنو  

122/0 157/0 089/0 

 001/0 000/0 000/0 س ب معنی داری
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 آوای سازمانیمدل اندازه گیری متغیر 
ها بیانیر م دار بار عاملی مگییرها باشد. اعداد روی فلش می   آوای ساامانی  ای  مدل شامل کلیه ابعاد مگییر 

  1شلل ) به توجه  با  مدل برااش هایها بوده و نمایانیر میزا  هر کدام اا آنهاست. شابص و شابص 
می باشد    085/0برابر     RMSEAبا م دار  آوای ساامانی  اندااه ریری ابعاد مگییر مدل بود  مناسب اا حاکی

 است. همهنی  مناسب مدل ب اهای مجذور میانیی  است نشا  دهنده 09/0کمگر اا  اینله به توجه با و

 ترتیب به نیز NFI وGFI , AGFI   شابصهای می باشد. میزا  3کمگر اا   آاادی درجه به دو  کای م دار

 می باشد. 93/0و  96/0،  90/0برابر با 
 

 
 

 

 اخالقی رهبری  مدل اندازه گیری متغیر 
می باشد. اعداد روی فلش ها بیانیر م دار بار عاملی مگییرها    ابالقیره ری    ای  مدل شامل کلیه ابعاد مگییر

 حاکی 3-4شلل   به توجه با مدل برااش و شابصها بوده و نمایانیر میزا  هر کدام اا آنهاست. شابصهای

 می باشد و 080/0برابر   RMSEAبا م دار  ابالقیره ری  اندااه ریری ابعاد مگییر مدل بود  مناسب اا

 است. همهنی  مناسب مدل ب اهای مجذور میانیی  است نشا  دهنده  09/0کمگر اا   اینله به توجه با

 آوای سازمانیمتغیر  T-Value: مقدار 1شکل
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 ترتیب به نیز  NFI و GFI , AGFI   شابصهای میزا  می باشد.   3کمگر اا   آاادی درجه به  دو کای م دار

 می باشد. 95/0و  95/0،  92/0برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشتیاق شغلی مدل اندازه گیری متغیر 
بیانیر م دار بار عاملی مگییرها می باشد. اعداد روی فلش ها  اشگیا  شیلی    ای  مدل شامل کلیه ابعاد مگییر

 حاکی 5-4شلل   به توجه با مدل برااش و شابصها بوده و نمایانیر میزا  هر کدام اا آنهاست. شابصهای

 با می باشد و 082/0برابر   RMSEAبا م دار اشگیا  شیلی   اندااه ریری ابعاد مگییر مدل بود  مناسب اا

 م دار است. همهنی  مناسب مدل ب اهای میانیی  مجذور ندهاست نشا  ده  09/0کمگر اا   اینله به توجه

برابر   ترتیب به نیز  NFI  وGFI , AGFI   شابصهای می باشد.  میزا   3کمگر اا   آاادی درجه به دو  کای
 می باشد.  98/0و  99/0،  95/0با 

 اخالقی رهبری  متغیر T-Value: مقدار  2شکل
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 مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی   -2-4

اشتیاق شغلی معلمان شهرستان   بر اخالقیرهبری ای با نقش واسطه  آوای سازمانی

 تاثیر دارد.  نمین

اشاگیا  شایلی بر   آوای سااامانی  مگییر اثر مسایر ضاریبرردد، مشااهده می 5و 4طور که در شالل هما 
 t  ،10.45م دار پارامگر ای  برای همهنی   .اسات شاده محاسا هدریاد  53  معادل معلما  شاهرساگا  نمی 

اشاگیا  شایلی معلما  شاهرساگا  بر   ابالقیره ری  ایتخمی  اده شاده اسات. و ضاریب مسایر اثر واسا ه
دریاد محاسا ه رردیده اسات. براسااخ تحلیل مسایر پژوهش نشاا  داده شاده   t   ،12.49 ،79م دار  با نمی 

به ترتیب با   ابالقیره ری  و   آوای سااامانی  ،اشاگیا  شایلی مگییرای برکه   نمود بیا  توا می  9در شالل  
اند. لذا بر دریاد اا واریانا ای  مگییر را ت یی  نموده 0.41،  0.79و   0.53ضاریب بگای اساگاندارد برابر با  

 ضاریب ای   بود  مث ت و دارییمعن به توجه با و شاودمی رد اطمینا  دریاد 99 با یا ر فرآای  اسااخ،  

اشاگیا  شایلی معلما  شهرسگا    بر  ابالقیره ری ای با ن ش واسا ه  آوای سااامانی که نمود بیا  توا می
 تاثیر دارد.  نمی 
 ابالقیره ری  مگییر توسا اشاگیا  شایلی   و  آوای سااامانی مگییر دو بی  راب ه دهدمی نشاا  یافگه ای      

 شااود ضااعیف ابالقیره ری  ارر و ترقوی اثر ای  یابد افزایش  ابالقیره ری  که ارر شااودمی تشاادید

 اشتیاق شغلی متغیر T-Value: مقدار 3شکل
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ره ری  اثر بود  ه  جهت و بود  داریمعن اسااخ بر موضاو  ای  شاد بواهد ضاعیف راب ه ای  ط یعگا
 .شود می پذیرفگه تح یقایلی  فرضیه لذا. است اسگن اط قابل ابالقی

 

 
 

  فرضیه اصلی تحقیق بارهای عاملی مربوط بهمقدار : 4شکل
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 سااه بی  رواب  که تمامی داد نشا  تح یق اا آمده دست  به نگایج می شود،  داده 4شلل  در که همان ور

 دهنده نشا  که است آمده 1جدول  در شابص های برااش  است. همهنی  م دار برقرار تح یق های

 : نگایج برااش مدل 1جدول جدول.است مدل مناسب برااش

 نگیجه م دار مجاا  اعداد بدست آمده  شابص  معیارهای برااش مدل 

 برااش مناسب 3کمگر اا  df2K 00/3/ نس ت کای دو به درجه آاادی 
 برااش مناسب 1کمگر اا    RMSEA 01/0 میانیی  مجذورات ریشه 

 برااش مناسب نزدیک ی ر  RMR 012/0 ریشه مجذور مانده ها 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  NFI 96/0 شابص برااش هنجار شده 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  NNFI 91/0 شابص نرم برااندری 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  CFI 99/0 شابص برااش ت  ی ی

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  IFI 99/0 شابص برااش اضافی

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  RFI 96/0 شابص برااش نس ی 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  GFI 93/0 شابص برااندری 

 برااش مناسب 0/ 9باالتر اا  AGFI 90/0 شابص برااندری تعدیل یافگه 

در هایشابص  ، نگایج به توجه  با تح یق،  برااندری  فرضیه  سابگاری  معادالت  پژوهش مدل   ابزارهای 

 معنادار است.  درید 5 ب ای س ب مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق در در دوبی م دار  ر ت  توا  می

 مدنظر،  به مالک توجه مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق با در درجه آاادی  به دوبی نس ت همهنی ،

 رویای امر نیز ای  و دارد قرار ق ولقابل دامنه در RMSEA شابص مدل است. م دار  مناسب برااش ربیانی

 ، CFI  ،GFIهایشابص م ادیر مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق است.  در ق ولقابل ب ای م دار

AGFI  ، NFI  وNNFI  نیز در م لو    مدنظر مالک به توجه با مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق 
 توجه با بنابرای ، مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق است.  مناسب برااش دهندهنشا   که  شدند ارایابی

  فرضیه اصلی تحقیق ضریب مسیر: 6شکل

 

 آوای ساامانی
ره ری 
ابالقی

اشگیا  
شیلی

79/0 48/0 

53/0 

41/0 
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 و مناسب برااش پژوهش ابزارهای همه ر ت توا می نگایج مدل معادالت سابگاری فرضیه تح یق، به
 ق ول دارند.قابل

 

 نتیجه گیریبحث و -5
ها به دن ال هایی که در امینه تلنولوژی یاورت ررفگه اسات، ساااما پیشارفتدر عصار حاضار با توجه به  

وری م لوبی دسات یابند، اما رساید  به ای  آ  هساگند که بود را با ای  شارای  سااارار ساابگه و به بهره
اطر ها اا منابع انساانی ماهر و توانمند بربوردار باشاند. به همی  بهد  امانی میسار بواهد بود که ساااما 

هد  اا پژوهش حاضر   شوند.بها در نظر ررفگه میها به عنوا  عنصری ررا است که کارکنا  در سااما 
ای ره ری ابالقی در راب ه آوای ساااامانی و اشااگیا  شاایلی معلما  دوره ابگدایی بررساای ن ش واساا ه
ره ری ای  اسا هبا ن ش و  آوای سااامانیباشاد. فرآ تح ق حاضار م نی بر اینله،  شاهرساگا  نمی  می

 دندهمی نشاا  هاو یافگه تاثیر دارد مورد تایید اسات اشاگیا  شایلی معلما  شاهرساگا  نمی  بر  ابالقی
 که ارر شاودمی تشادید ابالقیره ری  مگییر توسا اشاگیا  شایلی  و  آوای سااامانی مگییر دو بی  راب ه

 ضاعیف راب ه ای  ط یعگا شاود ضاعیف ابالقیره ری  ارر و ترقوی اثر ای  یابد افزایش  ابالقیره ری 

.  اسات  اساگن اط قابل  ابالقیره ری  اثر  بود  ه  جهت و بود  داریمعن اسااخ بر موضاو  ای  شاد بواهد
  م نی بر تااثیر ره ری ابالقی بر آوای کاارکناا  م ااب ات  1394ای  نگاایج باا پژوهش امینی و نیاک مرام )

دهد که ره ری ابالقی بر هر ساه نو  آوای م یع، تدافعی و دوساگانه دارد. نگایج پژوهش آنا  نشاا  می  
  تحت عنوا  پیش بینی 1395تاثیر دارد. همهنی  نگایج حایاال اا ای  پژوهش با یافگه های دربشااا  )

آوای ساااامانی اا طریق جو ابالقی همسااو اساات. بدی  معنا که اا طریق جو ابالقی سااااما  می توا   
روا  شانابگی و افزایش آوای سااامانی را فراه  آورد. تح یق موم  پور و هملارا   امینه ارت ای سارمایه

  نیز همسو با تح یق حاضر بر ای  نلگه اشاره نموده است که جو ابالقی راب ه علی مث ت و معنی 1393)
  شاایلی دار بر ابعاد اشااگیا  شاایلی دارد. به ع ارتی افراد در سااااما  هایی با جو ابالقی باال دارای شااو

  نیز نشاا  1396باالیی بواهند بود. همهنی  همساو با تح یق حاضار نگایج تح ی ات قدم پور و هملارا  )
داد که توانمند سااای روا  شانابگی تاثیر مث ت و معنی داری بر اشگیا  شیلی و ف یلت ساامانی دارد. ه  

ارد و روش  رردید که توانمند ساای چنی  اشاگیا  شایلی ه  تاثیر مث ت و معنا داری بر ف ایلت سااامانی د
با انرژی و مندا   به کاری امروا هایروا  شانابگی تنها تاثیر مساگ ی  بر ف ایلت سااامانی دارد. ساااما 

کلی،  ع ارتبه  . دارندباالی   احساااخ بو و    شااو  کارشااا که نساا ت به  افرادی . نیاا دارند عالقمند
انجام  ناسا یم  شالل  را بهکاریشاا     هایفعالیتشاوند و میکارشاا    جذ به طور کامل   مندا  عالقمندکار
 اا ای  رو؛ هساگندماهیت لیرمالی  رردند دارایاشاگیا  شایلی می  باع هایی که محرک  دهند. بیشاگرمی

به   را های ک تواند به س ب م لو  اشگیا  با یر  هزینهمیدارا هست    را  هر ساامانی که ره ری مگعهد
به   به بصااو ،  بررزینندرا لیرمالی  مزایاها که سااااما  ررددباید به ای  امر   دقت بایاای. دساات آورد
تا  کنند شاویقرا ت  چنی  آنا و ه  دهند پرورشکه احسااخ قدردانی افراد و حا ت دیر اا آنها را   یاورتی
ها برای دسگیابی به مزایای رقابگی و توسعه پیوسگه بود کنند. سااما مگعهد کار  به  نس ت را   شا بود ایاد
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هاا، نظرات و اطالعاات بود را در آوردناد تاا آناا  بگوانناد دیادرااهای  فریااات را برای کاارکناا  باه وجود می
ما  توا  به معنای اظهار نظر کارکنا  سااارت اط با کارکنا  و یا ساااما  م رح کنند. آوای سااامانی را می

در ارت اط با مسااهل و مشالالت سااامانی، اراهه راهلارها و پیشانهادات برای تیییر در سایاسات کاری در نظر 
تواند آوای کارکنا  را مگاثر ساااد، جو و شارای  ها میهایی که در ساااما ررفت. یلی اا مه  تری  مگییر

و  اا آنجایی که روا به روا بر پیهیدری باشد. با توجه به نگایج بایل شده  ها میمحی ی حاک  بر سااما 
تلنولوژی در ساامانها افزوده می شود با نهادینه کرد  اراش های ابالقی و ترویج س ک ره ری ابالقی 
می توا  کارکنا  را به ابراا دیدراه های بود در ارت اط با ساااما  و هملارانشاا  تشاویق نمود و با یار  

ای حل مساائله ساااامانی نایل رشاات. اا ای  رو پیشاانهاد می شااود در حداقل انرژی و هزینه به راه رده
ها به ساا ک ره ری ابالقی توجه رردیده و اشااگیا  شاایلی را در بی  کارکنا  ارت ا داد. اا جمله سااااما 

 محدودیت هایی که در ای  پژوهش می توا  با آ  اشاره کرد ع ارتند اا:
انجام شاده اسات، لذا دوره تحصایلی نیز می تواند  اا آنجایی که پژوهش حاضار در دوره ابگدایی   •

 بعنوا  محدودیت در نظر ررفگه شود. 

اسااگ اده اا پرسااشاانامه به منظور جمع آوری اطالعات در نگیجه ممل  اساات بربی اا افراد اا  •
 پاسخ واقعی بودداری نموده و پاسخ لیر واقعی داده باشند.

ما  یاورت ررفگه اسات لذا می توا  جامعه با توجه به ای  که پژوهش حاضار در جامعه ی معل •
 آماری را اا جمله محدودیت های دییر آ  م رح کرد.
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The mediating role of moral leadership in the relationship 

between organizational voice and job motivation of teachers in 

Namin city 

 
Adel Zahed Babalan1, Fardin Foroghi Soha2 

 
Abstract 

Today's organizations need energetic and enthusiastic employees. People who are 

passionate about their work and feel good. In general, interested employees are fully 

absorbed in their work and perform their work activities appropriately. The present 

study is a descriptive-correlational (structural equation model), which aims to 

investigate the mediating role of moral leadership in the relationship between 

organizational voice and job motivation of teachers in Namin. The statistical 

population of the present study consists of 381 primary school teachers working in 

Namin city. Based on Morgan table, a sample of 181 people (96 females and 85 males) 

were selected by cluster and stratified sampling method. The required information was 

collected using standard questionnaires, Ethical Leadership of Kalshon et al. (2011), 

Teacher Job Carefulness of Salanova and Shuffle (2004) and Organizational Voices 

of Zuhair and Ardoughan (2011). Data analysis was performed using Spss21 and 

lisrel8 software. The results show that the variables of job motivation, organizational 

voice and ethical leadership with standard beta coefficients of 0.53 and 0.79, 

respectively, explained 0.41% of the variance of this variable. This finding shows that 

the relationship between the two variables of organizational voice and job motivation 

is intensified by the variable of moral leadership that if moral leadership increases, 

this effect is stronger and if moral leadership is weakened, this relationship will 

naturally weaken. 
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